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Jaarverslag 2019 
 

Vastgesteld te Nieuw-Vennep, 16 december 2021 

 

1 Bestuursverslag 

 

1.1 Algemeen 

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2019 van Stichting Werkgroep Oost-Europa, gevestigd 

te Nieuw-Vennep en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor 

Amsterdam onder nummer 34119601. Het initiatief voor de werkgroep is in 1996 genomen en 

kort daarna zijn de activiteiten gestart. Op 26 juli 1999 is de Stichting in het leven geroepen 

en zijn de statuten vastgesteld. 

Stichting Werkgroep Oost-Europa is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen 

Nut Beogende Instelling). 

 

Gegevens van het secretariaat: 

Dhr. H.J. Vissers 

Geddingmoor 13A 

2151 DJ  Nieuw-Vennep 

Tel: 0252-675366 

E-mail: secretariaat@swoenv.nl 

 

 

1.2 Doelstelling 

We willen onze talenten inzetten voor en met mensen in Oost-Europa, op plaatsen waar men op 

eigen kracht niet in staat is huisvesting en onderkomen te realiseren op een niveau waarbij 

goed gewerkt, gezorgd en opgeleid kan worden. 

Daarbij staan vooral de belangen van de jeugd voorop. 

 

In het verslagjaar zijn deze doelstellingen concreet gemaakt door op voorstel van Terre des 

Hommes Romania en in samenwerking met Asociatia Betania een renovatie- en afbouwproject 

uit te voeren in de plaats Vultureni (Roemenië). 

 

Opmerking: ons aanvankelijke plan voor de renovatie van een multifunctioneel centrum in Poduri 

(eveneens in Roemenië), zoals beschreven in het vorige jaarverslag, bleek niet haalbaar omdat 

de beoogde financiële bijdrage van de gemeente Poduri niet tijdig zekergesteld kon worden. 
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1.3 Samenwerking 

Het project in Vultureni is uitgevoerd 

in een nauwe samenwerking met Aso-

ciatia Betania, gevestigd in Bacau en 

geleid door directeur/ coördinator 

André Muit. Met deze organisatie 

hebben we al diverse projecten ge-

realiseerd, waarbij de samenwerking 

steeds bijzonder prettig verliep. 

Asociatia Betania stelde vervoer ter 

beschikking, regelde de aankoop van 

materialen en schakelde waar nodig 

Roemeense partijen in voor het uit-

voeren van werkzaamheden. 

 

1.4 Bestuur 

De samenstelling van het bestuur als volgt: 

 

Voorzitter:   Dhr. B.B. van Gameren 

Secretaris:  Dhr. H.J. Vissers 

Penningmeester: Dhr. L. van der Stelt 

Projectleider: Dhr. H.C.M. Duivenvoorden 

Lid:   Mevr. M.J. van Gameren-Vlastuin 

Lid:   Dhr. J.F.G. de Jong 

 

2 Werkzaamheden 

2.1 Project Vultureni 

Op 25 oktober 2019 vond in Vultureni, Oost-Roemenië, de opening plaats van het voltooide bij-

gebouw van de plaatselijke school. De grote ruimte in het pand krijgt een multifunctionele be-

stemming als bibliotheek en aula, tevens geschikt voor computeronderwijs, huiswerkbegelei-

ding, naschoolse opvang en bijscholing. Het andere lokaal wordt in gebruik genomen door de 

allerkleinste kinderen die tot dan toe waren gehuisvest in een oud gebouw in de omgeving van 

de school. Daarom is ook een – speciaal voor deze groep ingerichte – toiletruimte gerealiseerd. 

 

De opening vond plaats in aanwezigheid van alle schoolkinderen en docenten, de prefect van de 

provincie Bacau, Sorin Brasoveanu, met toespraken van de burgemeester en projectmanager 

Mara Matei van Terre des Hommes Romania. Deze organisatie speelde een belangrijke rol bij 

de selectie en totstandkoming van dit project en heeft een groot deel van de materiaalkosten 

gefinancierd. 

 

Werkoverleg met André Muit… 
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Om dit project te kunnen realiseren zijn tussen 6 mei en 26 oktober vier teams met vrijwil-

ligers naar Roemenië afgereisd. De uitgevoerde werkzaamheden bestonden voor het grootste 

deel uit het bekleden (met OSB- en gipsplaten) en afwerken van wanden, het bouwen van een 

corridor en de installatie van verwarming, sanitair en elektra. Daarnaast het plaatsen van een 

ventilatiesysteem, schilderwerk en hulp bij de inrichting van de lokalen. 

 

 

2.2 Fondsenwerving 

Ook in 2019 mochten we weer rekenen op de steun van trouwe donateurs, kerkelijke organisa-

ties, sponsors en andere betrokkenen. Omdat de uitgaven en inkomsten voor het onderhanden 

project volgens verwachting verliepen, waren in het verslagjaar geen bijzondere of spoedei-

sende acties op het gebied van fondsenwerving nodig. 

 

2.3 Publiciteit 

Bij diverse gelegenheden en middels publicaties hebben wij laten zien hoe we werken en waar 

de ingezamelde gelden aan worden besteed. Met regelmaat wordt op de website de laatste 

stand van zaken met betrekking tot projecten gepubliceerd. 

De toekomstige gebruikers… 

Jong geleerd… De finishing touch… 
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3 Financiën 

 

3.1 Balans 
 

31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019

ACTIVA PASSIVA

Financieel:

Bestuurrekening € 11.718,96 € 10.163,04 Eigen vermogen € 12.448,53 € 10.832,16

Spaarrekening € 14,41 € 14,41 Vreemd vermogen € 0,00 € 0,00

Kas € 162,72 € 138,81

Debiteuren € 0,00 € 0,00

Materieel: € 552,44 € 515,90

€ 12.448,53 € 10.832,16 € 12.448,53 € 10.832,16

 

 

3.2 Staat van baten en lasten 2019 
 

BATEN LASTEN

Multifunctioneel centrum Vultureni

Giften vaste donateurs € 509,00 Bouwmaterialen € 7.310,82

Giften deelnemers € 741,33 Transport € 71,68

Giften kerken € 2.522,48 Reis en verblijf werkreizen € 6.955,48

Giften particulieren € 1.310,00

Giften vermogensfondsen € 0,00

Giften bedrijven € 200,00

Bijdrage projectpartner € 6.768,01

Overig

Deelnemersbijdrage werkreizen € 1.296,00 Werkplaats en gereedschap € 239,68

Speciale acties € 250,00 Publiciteit € 134,31

Ontvangen rente € 0,00 Organisatie € 464,68

€ 13.596,82 € 15.176,65

Saldo baten en lasten -€ 1.579,83
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3.3 Toelichting 

Ook financieel stond het verslagjaar 

hoofdzakelijk in het teken van het pro-

ject in Vultureni. 

Onder de baten is, naast de reguliere 

inkomstenbronnen, de bijdrage van (pro-

ject)partner-organisatie Terre des 

Hommes Romania vermeld. 

Naast de aanschaf van de nog benodigde 

bouwmaterialen, is in 2019 een relatief 

groot deel van de uitgaven besteed aan 

de reis- en verblijfkosten van de afge-

reisde vrijwilligers. In totaal zijn 13 

werkreizen naar Roemenië gemaakt, ver-

deeld over 4 groepen. 

 

In de balans is op de in voorgaande jaren aangeschafte container en gereedschappen 50% van 

de dagwaarde afgeschreven. De waarde van het in 2019 gekochte gereedschap is toegevoegd. 

In het verslagjaar is 4,4% van de baten besteed aan kosten voor publiciteit en organisatie. 

 

Het verlies over 2019 komt ten laste van de bestaande reserves. 

 

4. Plannen 
Een concreet volgend project hebben we nog niet in beeld. Wel is het zo dat Asociatia Betania 

in Bacau, tegenover het bestaande terrein, een pand heeft aangekocht met als doel om haar 

activiteiten verder te kunnen uitbreiden. We hopen dat er in het komende jaar meer duidelijk-

heid komt of en hoe we een rol kunnen spelen bij de voorziene renovatie van dit gebouw. 

 

Een punt van zorg blijft de bemensing voor toekomstige projecten, met name door het ouder 

worden van onze vrijwilligers en omdat aanwas stagneert door het stijgen van de pensioenge-

rechtigde leeftijd. We hebben vertrouwen dat we, aansluitend bij onze mogelijkheden, weer 

een passende uitdaging binnen onze doelstellingen zullen vinden! 

Bouwmateriaal ligt klaar… 


